Årsmøde

2007

Årslev Kro & Hotel,
Silkeborgvej 900,
8220 Brabrand
8626 0577

ÅRSMØDE
DBF-Midtjylland
15. MARTS 2007
kl. 18.00

Fremtiden i DBF – ny formand

Trænerudvikling

Senior Elite Projekt

1

Årsmøde

2007

PROGRAM
18.00
19.00

22.00

Spisning – præsentation af de fremmødte
Årsmødet starter
Undervejs kåring af Årets ungdomsklub, Året Leder, Årets Spiller, Årets
Træner samt indlæg ved Peter Jensen, formandskanditat til DBF: visioner
for DBFs udvikling
Afslutning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kredsens beretning
Formanden
Seniorudvalget
Ungdomsudvalget
Instruktør- og Trænerudvalget
Dommerudvalget
Veteranudvalget

side 4
side 6
side 8
side 11
side 12
side 13

Regnskab/Budget
Regnskab 2005/2006 – Budget 2007/2008
Revisionspåtegning

side 16
side 20

Forslag:
Forslag 1 – bestyrelsen – udmeldelsesprocedure

side 21

2

Årsmøde

2007
DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
Kåring af Årets ungdomsklub 2007
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
Kåring af Årets Leder 2007, Årets spiller 2007 og Årets Træner 2007
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år): Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Næstformand (ulige år): Jørn Gade – villig til genvalg
Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund - villig til genvalg
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU): Peter Mikkelsen – villig til genvalg
Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
Veteranudvalget (VU): Vibeke Dahl - ikke villig til genvalg
Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Rasmus Foldbjerg - villig til genvalg
Dommerudvalget (DU): Jan Ipsen - villig til genvalg
8. Valg af 1 revisor (lige år): Erik H Sørensen - ikke på valg
9. Valg af 1 revisor (ulige år): Knud B Nielsen – villig til genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde 21. april 2007
12. Eventuelt

3

Årsmøde

2007
FORMANDSBERETNING

Vi har endnu haft en god sæson i kredsen. Vores traditionelle aktiviteter er forløbet rigtig godt. Der
er mange af vores aktiviteter, hvor deltagerantallet endnu engang er steget. Det gælder både vores
interne kredsaktiviteter og tilbuddene, som vi har sammen med de to andre jyske kredse. Alt dette
kan I læse mere om i udvalgenes beretninger.
Jeg vil dog gerne endnu engang agitere for, at der er flere klubber, der benytter sig af vores trænerkurser. Det er altafgørende for ungdomsarbejdet i klubberne, at man har gode trænere. Gode trænere, der kan give børnene en god træning og som tilgodeser deres tekniske og sociale behov. Dette
kræver uddannelse. I kredsenes budget har vi afsat meget store midler til at støtte dette område, men
p.g.a. for få deltagere bliver midlerne ikke brugt. Så sørg for at få tilmeldt jeres træner – og nye
potentielle træneremner til vores instruktør- og trænerkurser !
Nye projekter
I år har vi i kredsen arbejdet med to større projekter.
Det ene er vores Go-West–projekt, hvor vi har ønsket at gøre en særlig indsat overfor klubberne i
det vestjyske område. Der har været en rigtig god opbakning i det nordvestlige område, blandt andet
på grund af meget aktive klubledere og en stor indsat af vores breddekonsulent Kirsten Leth. Ligeledes har der været en rigtig god udvikling i det sydvestlige område, hvor ESG sammen med klubberne i området har etableret et rigtig godt samarbejde. Det har de fortalt mere om til deltagerne ved
INFO-mødet i Esbjerg. I kredsen har vi et ønske om at forsætte med at støtte særlige områder. I det
kommende år vil vi således have særlig opmærksomhed på Djurslands-området.
Det andet større projekt har seniorudvalget stået for. Efter flere forgæves forsøg var det dejligt, at
senior-elite-projektet havde god tilslutning fra både klubber og talentfulde spillere. Vi har valgt at
bruge mange ressourcer til det projekt, idet vi oplever, det er et område, der har været lidt forsømt.
Mange klubber har støttet deres talenter, men har ofte ikke haft ressourcer til en lidt mere langsigtet
udviklingsstrategi. Se nærmere om projektet i SU´s beretning.
Endelig vil jeg gerne nævne, at det har været en fornøjelse med de nye aktive ledere i vores veteranudvalg. Se også her veteranudvalgets beretning.
Fællesaktiviteter mellem de jyske kredse.
Også i år har fællesaktiviteterne, som de tre jyske kredse samarbejder om, fungeret godt. Fællesaktiviteterne er blandt andet: ”Jyllandsserien” for senior, ”Vestserien” for ungdom, ”Jyske Mesterskaber” individuelt og for hold, fællesrejser, trænerkurser på lidt højere niveau mv. I år er der lagt lidt
flere af de organisatoriske opgaver over til kontoret, således at den administrative del fungerer på
samme høje niveau som kredsens øvrige aktiviteter.
DBF
Badmintonliga
Sidste år havde vi debut med badmintonligaen. Badmintonligaen har også i denne sæson været
spændende at følge. Desværre har der ikke været målt helt så store seertal, som vi og TV 2 havde
håbet på. Det har medført, at TV 2 har valgt at skære ned i sendetiden på TV – Zulu og i stedet vise
noget af holdkampene på TV- 2 Sputnik. Det, forventer vi dog, vil ændre sig, når der igen sendes
fra de afgørende kampe i foråret.
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Licensordning
Også i år har der været meget debat omkring licensordningen. Igen i år havde vi emnet op på INFOmødet i Århus, hvor Thomas Lund fortalte om baggrunden for de seneste ændringer. Den politiske
debat bad vi om at måtte vente til vores årsmøde. Thomas Lund og Peter Jensen vil deltage i årsmødet, så der vil være god mulighed for at få gennemdrøftet licensordningen.
Breddekonsulentordningen
DBF har i år ændret på breddekonsulentordningen. Heldigvis er Kirsten Leth stadig tilknyttet som
kredsens centrale breddekonsulent. Ændringen har medført, at vi har måttet tage afsked med Ole
Jacobsen. Vi vil gerne sige Ole tak for hans mangeårige virke som konsulent i det jyske område.
Formandsvalg
Hans Henrik Fløe har valgt at stoppe som formand for forbundet. Hans Henrik har været en god
formand for forbundet. Han har været visionær. Han har tit provokeret os – i de første år også mere
end vi brød os om, men set i bakspejlet har han været en central person i den proces, der har ændret
badmintonforbundet fra at være et amatørforbund, der var præget af gamle traditioner, til en organisation, der er langt mere professionelt drevet.
HB-bestyrelsen vil indstille forbundets næstformand Peter Jensen som ny formand. Peter Jensen vil
som omtalt deltage i vores årsmøde - så mød frem og hør, hvilke visioner den nye formandskandidat har.
Afslutning
Jeg vil gerne sige tak til klublederne for et godt samarbejde igennem året. En særlig tak til de ledere,
der har hjulpet os i kredsen og forbundet med forskellige aktiviteter. Jeg er endnu engang stolt af, at
vi i området har så mange aktive klubber, at en meget stor del af forbundets centrale aktiviteter i år
er afviklet i det midtjyske: Tænk f.eks. på Denmark Open i Århus, DM i Esbjerg og DMU i Grindsted. Det er flot, at klubberne har overskud til at være medarrangør af alle disse aktiviteter.
Derudover vil jeg også gerne sige tak til alle udvalgs- og bestyrelsesmedlemmerne, som endnu engang har udført et stort og flot arbejde. Det samme gælder vores ansatte: Hanne Gram og Kirsten
Leth, som godt nok er ansat i halvtidsstillinger, men til fulde gør gavn som var de fuldtidsansatte.

Venlig hilsen
Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Sæsonen 2006-2007 har været spændende og udfordrende for SU.
Der er budt på en hel del spændende opgaver/udfordringer, som efter bedste evne, og med god
hjælp fra den resterende bestyrelse og ikke mindst sekretariatet, er forsøgt løst.
Holdturneringen.
Udvalget har blandt andet arbejdet med tilpasning af holdturneringsreglementet, så det passer til den
nye turneringsform, og med justeringer rettet mod håndtering af ”trukne” hold.
Igen i år har vi været ramt af en del "trukne" hold efter sæsonstart, det er selvfølgelig ærgerligt, både for de klubber som har måttet trække hold, og for de resterende hold, men helt undgå problemet
er desværre nok ikke muligt, vi kan kun endnu engang opfordre til at klubberne er ekstra omhyggelige med tilmeldinger af hold.
Vi er dog klar over de store udfordringer som klubberne står overfor, når der weekend efter weekend skal samles spillere til diverse hold.
Set i lyset af, at der i denne sæson er tilmeldt færre hold til holdturneringen, kunne det måske være
en ide at få en debat om selve turneringsformen, med det formål at få flere hold i turneringen.
Et forslag kunne være at samle flere hold (f.eks. 4) fra samme serie en weekend/dag i samme hal,
og herved afvikle 2 holdkampe på en dag, hvorved der ville blive brug for færre kamp-spilledage i
turneringen og mindre transportomkostninger for klubberne.
SU følger nøje DBF’s planer for justering af holdturneringsreglementet, således at det fra næste
sæson vil være tilladt en klub at deltage med flere hold i bl.a. Danmarksserien, SU vil i den forbindelse se på ændringer af reglementet for også at tillade samme klub i DBF-Midtjylland at deltage
med flere hold i samme serie i holdturneringen.
Senior Elite Projekt.
Endelig lykkedes det for SU at få etableret et senior elite projekt i DBF-Midtjylland!
Vi havde i år ændret projektet til at være målrettet:
1: Vi vil støtte projektdeltagerne, i at forbedre deres rangliste placering.
2: Vi vil modvirke tendensen, at unge badminton talenter opgiver badminton.
3: Vi vil være med til at skabe et netværk mellem unge seniorelite badmintonspillere i midtjylland.
4: Vi vil støtte unge elitespillere, som ikke allerede får støtte af DBF, i lokalområdet.
Projektet afvikles som et samarbejde mellem kredsen, projektdeltagerne samt projektdeltagernes
klubber. Hvor alle bidrager med arbejdsindsats og økonomi.
Af de 21 kompetente ansøger fra 3 klubber blev 10 spillere udtaget til projektet.
Randers: Rune Dyhr, Jacob Poulsen. Nicky Bach
Esbjerg: Kamilla Hermansen, Henrik N Christensen, Tom Lauridsen
Viby: Anne Birkeholm, Sune Gavnholt, Jeppe Lund, Rene Lindskow
Næsten samtlige deltagere har forbedret deres rangliste placeringer væsentligt, og dette viser at projektet indtil nu opfylder sin målsætning.
Projektet har foreløbig deltaget I EBU turnering I Glasgow I Skotland, med stor succes.
Der planlægges i øjeblikket deltagelse i endnu en EBU turnering i løbet af foråret.
Desuden har der i Randers været arrangeret træningskamp for projektdeltagerne mod Team Århus.
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Projektet har mødt stor velvilje og opbakning fra mange sider, og projektet vil gerne benytte lejligheden til at takke:
DBF-Midtjyllands bestyrelse for opbakningen til projektet
Morten Frost og Team Århus for deres deltagelse i arrangement i Randers i november
Jesper Munk(Randers) og Jacob Toft(Esbjerg) for deres engagement i projektet
FORZA(Henrik Geisler) for deres deltagelse i tøj sponsorat
Jyske mesterskaber.
Som nævnt i sidste års beretning besluttede det fælles jyske SU at genoptage jyske mesterskaber.
Terminen og spillested blev fastlagt: 25-26/11-2006 i Silkeborg´s nye badmintonhal.
Desværre, på trods af at turneringen rangerer højt på DBF’s turneringsplan med bl.a. ranglistepoint,
kunne vi konstatere at turneringen måtte aflyses for få tilmeldinger (skriver 1 tilmelding).
Vi beklager selvfølgelig specielt overfor Silkeborg, som velvilligt havde stillet sig til rådighed som
arrangør, men også overfor alle de personer, som indenfor de jyske kredse har lavet et stort arbejde
for at få stablet mesterskaberne på benene igen.
Vi opfordrer klubberne/spillerne i Midtjylland til at komme med tilkendegivelser om, hvad vi i
kredsen gør galt, siden et sådan arrangement IKKE kan trække deltagere nok til at blive afviklet!!!!!
Til sidst en tak til alle de kontakter fra klubber, spillere og bestyrelse jeg har haft i årets løb, jeg
håber at vi sammen kan gøre en indsats for badminton i det midtjyske.

Peter Mikkelsen
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UNGDOMSUDVALGSBERETNING

Ungdomsudvalget har i denne sæson været bemandet med 5 personer mod tidligere 7 personer.
Et ungdomsudvalg bestående af 5 personer er ikke holdbart i længden. Når mange af opgaverne
bliver udfærdiget af kredsens kontor, har det været muligt at afvikle arrangementer med kun 5 udvalgsmedlemmer, men det er ikke holdbart i længden. Udvalget er ikke gearet til fremtiden med den
nuværende mandskab, og derfor skal vi have tilført udvalget 2-3 personer, så vi i fremtiden kan
styrke aktivitetsniveauet.
Så derfor har vi et ønske om en omstrukturering af udvalget. Det sker ved bemanding af en leder til
hver enkelt årgang. Så vil du give en hjælpende hånd til kredsens ungdomsspillere, så meld dig som
årgangs-ansvarlig og få indflydelse på udviklingen af ungdomsarbejdet i kredsen.
Beretningen indeholder en kort orientering om de opgaver udvalget har beskæftiget sig med i sæsonen.
Holdturnering
Holdtilmeldingen er på næsten samme niveau som i sidste sæson. Udvalget så dog gerne nogle flere
hold med.
Et område er blevet væsentligt styrket, og det er området i Sydvestjylland, hvor kredsen har fået stor
tilslutning til holdturneringen fra de klubber, som deltager i det sydvestjyske samarbejde. Flere af
puljerne er besat med næsten kun klubber fra nærområdet. Så fra vores side vil vi gerne opfordring
til øvrige områder om, at tæt samarbejde i nærområdet giver en stærk holdturnering.
U-11 holdturneringen er også i år en succes, hvor spillerne får et stort udbytte af træningen fredag
aften.
Holdturneringen afsluttes med holdfinaler i Randers søndag den 25. marts.
Jyske mesterskaber for kredshold bliver i år afviklet 14.-15. april i Brønderslev.
Træningssamling
Sidste weekend i august var de bedste M-spillere i U-13, U-15 og U-17 samlet i Brande.
Forud for udtagelse af spillere til kredsmatch har vi afviklet en træningsdag for alle kredsens U-11
A og for alle E-spillere i U-13 årgangen.
Kredsmatch
Kredsmatch er en samling hvor landets bedste i årgang U-11 og U-13 mødes. Arrangementet blev
afviklet i Odense. Resultatmæssigt blev det en kæmpe succes for kredsen. Vi vandt U-13 og nr. 2 i
U-11.
Socialt var det en super tur, hvor vi havde arrangeret fælles bustransport med den nordjyske kreds.
Det er en weekend, hvor spillerne får rigtig meget med hjem. Det eneste minus var den manglende
fællestræning om søndagen, som vi har fået lovning på bliver rettet fremover.
Kredsmesterskaber
Arrangementet er ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. Afviklingen gik rigtig flot, og de
problemer som vi havde i sidste sæson blev rettet med tilfredshed. I år fik vi bestilt de haller som
gjorde, at afviklingen ikke trak ud om lørdagen og søndagens finaledag i Brande forløb godt. Med
en afvikling i 3 haller blev finaledagen ikke den langtrukne forestilling, som skete sidste år. I år
valgte vi at give en trøje til alle deltagere, og denne beslutning har vi modtaget ros for. Det er udvalgets håb, at kredsen får flere dommere, så vi kan få mulighed for at afvikle finaledagen med
dommere på alle baner.
Vi vil fra udvalget gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle de klubber som var
os behjælpelig med mesterskaberne. Vi håber selvfølgelig I er med igen til næste års kredsmesterskaber.
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DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) var igen i år overdraget til
Grindsted. De lavede et rigtig flot arrangement. Den fri tilmelding og udvidelse med U-11 årgangen gjorde,
at deltagerantallet blev 1200 deltagere. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i det store arrangement.
Arrangementet i 2007 er igen blev overdraget til Grindsted og foregår i weekenden 20.-22. april.
Grindsted har meddelt forbundet, at det bliver sidste år de er arrangør af DMU. Så fra kredsens side
vil vi opfordre de klubber, der kunne være interesseret i DMU 2008, til at kontakte forbundet.
DM individuelt & hold
Inden sæsonen afsluttes skal vi have uddelt mange medaljer rundt i landet. I Midtjylland er Viby
medarrangør af DM for U-19 Individuelt og Højbjerg medarrangør af DM for U-15 Hold.
Ungdomsklassifikation
Ungdomsklassifikation har kørt helt upåklageligt og næsten alle turneringer og point bliver i dag
registreringen elektronisk, så det bruges der ikke meget tid på i kredsen. Vi har ganske få henvendelser omkring spilleflytninger, men det er dog minimalt. Det er vores opfattelse, at klubportalen
havde visse indkøringsvanskeligheder, men nu kører det rigtig godt.
Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Vestserien, fællesrejser, Danish Junior Cup og jyske mesterskaber individuelt og for hold er fællesaktiviteter vi afvikler sammen med de 2 andre jyske kredse.
Vestserien har en tilfredsstillende tilslutning, men dog stadig med Midtjylland som storleverandør
af hold. Fællesrejserne har i år haft fuld tilslutning. På hver fællesrejse deltager der over 100 spillere
i de 3 årgange.
Efter opfordring har vi i år indført trænercoaching til U-13 årgangen på turneringer i Jylland.
Danish Junior Cup som foregik i efterårsferien var igen en rigtig god turnering.
Jyske mesterskaber som lige er afviklet her i februar fik tilfredsstillende tilslutning. I næste sæson er
arrangementet flyttet væk fra vinterferien og til uge 4,så vi derved håber at få gang i U19 og U-17E.
Jyske mesterskaber for hold blev afviklet i Hammel. Det var en rigtig god weekend.
Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland
I år skulle vi for første gang kåre ”Årets Ungdomsklub” i DBF Midtjylland. Ved ansøgningsfristens
udløb den 1. december havde vi modtaget 4 rigtig gode indstillinger. Udvalget valgte ”AB Århus”
som Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland og klubben vil på kredsens årsmøde modtage diplom
og kr.2500,00 til et ungdomsarrangement.
Kommende sæson
De emner som ungdomsudvalget vil orientere om på kredsens årsmøde og som udvalget skal have
afklaret til den kommende sæson er følgende:
skal udvalget have flere/andre aktiviteter?
styrkelse af ungdomsudvalget
skal Vestserien forblive, når DM for klubhold ændres?
fællestræning for kredsens bedste U-13 og U-15 årgang hver 14. dag
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Afslutning
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke mine udvalgskollegaer for jeres indsats med ungdoms-arbejdet i sæsonen. Der skal også lyde en tak til kredsens bestyrelse, øvrige udvalg og herunder ikke mindst Hanne Gram på kontoret for den store hjælp udvalget får. Tak for samarbejdet med
klubberne, øvrige kredse, DBF UEU, UU og DBF´s kontor. Jeg håber, vi får mange gode badmintontimer sammen i DBF-Midtjylland.

Karsten Westergård Hansen
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INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALGSBERETNING

Sæsonen for Instruktør- og Trænerudvalget er nu ved at være slut og det er tid til at gøre status. Det seneste år har igen været præget af travlhed i udvalget, hvilket dels afspejler en høj aktivitet i DBFMidtjylland og dels tyder på, at der er et stigende behov for veluddannede trænere ude i klubberne. Udvalget er i januar 2007 blevet udvidet med endnu et medlem, Jesper Munk, hvormed det nu består af tre
personer.
Den grundlæggende instruktøruddannelse i DBF-Midtjylland består af weekendkurserne T1-T4. Herudover har kredsen i den forgangne sæson tilbudt et gratis hjælpetrænerkursus, hvor målgruppen er alle,
der gerne vil snuse til det at være træner.
I den indeværende sæson har DBF-Midtjylland uddannet følgende antal kursister per kursustype:
T1: 37 deltagere (to kurser)
T2: Afholdes d. 17.-18. marts. (derudover er et aflyst pga. manglende tilmeldinger).
T3: Aflyst pga. manglende tilmeldinger.
T4: Afholdes d. 17.-18. marts.
Hjælpetræner: 24 deltagere (2 kurser, heraf et aflyst). Kurset afholdes også d. 17.-18. marts.
Herudover har kredsen i samarbejde med DBF afholdt kurset ”Motorisk Guldalder” med Kenneth Larsen som underviser. Her deltog 20 kursister.
Tilmeldingen til denne sæsons kurser har ikke været tilfredsstillende set med udvalgets øjne, og vi håber
klubberne indser, hvor vigtigt det er at uddanne egne instruktører, da instruktører i dag er en mangelvare, og det er et faktum at kravene til kvaliteten af vores ungeaktivitet er klart stigende. Hvis vi vil klare
os i konkurrencen med alle de andre tilbud børnene har i dag, så er vi nødt til at tilbyde kvalitet i deres
træning og kun uddannelse af trænere fremmer dette.
Udover at arrangere trænerkurser, har udvalget i den forgangne sæson brugt en del tid på at formidle
kontakten til instruktører på kredsens forskellige aktiviteter. Dette indbefatter bl.a. badmintonskoler,
lejre, U11-samlinger samt kredssamlinger. Og at vurdere ud fra de tilbagemeldinger vi får, er kredsens
undervisere både dygtige og vellidte.
Endeligt har repræsentanter fra udvalget i løbet af sæsonen deltaget i fire forældredage i samarbejde
med breddekonsulenten og dommerudvalget. Dette har været spændende og har givet et godt indtryk af
træningen og behovene i de forskellige klubber.
Vi i udvalget vil gerne takke alle, som i den forgangne sæson har hjulpet os med planlægningen og gennemførelsen af kurserne i DBF-Midtjylland. Vi ser frem til en ny og spændende sæson.

Rasmus Foldbjerg
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DOMMERUDVALGSBERETNING

Atter en fin sæson lakker mod enden. Min anden sæson som dommerleder og den har været mindst
lige så spændende og lærerig, som den første.
Sidste halvdel af sæson -05 gik med at være nervøs for, hvor mange dommere der stoppede med
udgangen af sæsonen pga. det nye score-system, for der gik mange og lange snakke om, hvor svært
det ville blive.
Det var derfor med stor spænding jeg imødeså vores Brush-up møde ved sæsonstart - ville jeg stå
og snakke til et tomt lokale eller hvad …….. ????
Men selvfølgelig troppede alle de gæve dommere op, og DBF havde sendt nogle erfarne folk over
til en minutiøs gennemgang og debat omkring det nye system. Det var formanden for dommerudvalget Preben Nøies og vores topdommer Peter Ganes, der begge havde sat sig grundigt ind i reglerne, og som derfor kunne forklare dem, så alle kunne høre, at det var der ingen ben i, det var bare
at komme i gang! Muligvis en let omskrivning, men essensen var ikke til at tage fejl af.
Der har ikke været afgang af dommere på den konto, men en enkelt har valgt at stoppe grundet alder og skiftende interesse. Til gengæld har vi haft tilgang af 4 nye dommere, som nu skal til at virke
i stigen og der er 3 mere på bedding, så tingene ser da lidt lysere ud nu, med 27 dommere. Ikke at vi
dermed kan dække alt, hvad vi skal med ét slag, men der er dog fremgang, hvilket betyder en anelse
mindre pres på hver enkelt.
Vi har også i indeværende sæson været rigtig godt repræsenteret ved de store arrangementer som
Denmark Open og DM, hvor de dommere, der ikke lige blev udtaget, alligevel valgte at bidrage
som liniedommere, dels for at yde den store hjælp det er, og dels for stadig at være en del af det
unikke sammenhold, der er mellem dommere og liniedommere - tak for det. Det er vigtigt at bevare
denne samhørighed, der giver spillerne og officials en helt anden ro og tro på, at når der afgives en
kendelse, er den korrekt. Det giver langt mindre ”støj” i en kamp.
Der er også tiltrådt en ny udkaldsleder, nemlig Hanne Gram, og hendes første sæson har, oveni alt
det andet hun skal lave, vist været lærerigt på flere fronter. Godt at mail´en er opfundet, for ellers
ville vi få en astronomisk telefonregning. Det er nok muligt, man lægger en sæsonplan med ønsker
og tildelinger, men den er der altid sidste øjebliks ændringer til, hvor der så skal skaffes andre folk,
men indtil nu er det gået fint op.
Der har også været en del ”nødråb” fra det Fynske, og her forsøger vi at hjælpe, hvis vi kan. Nordjyderne er flinke til at hjælpe os, når det kniber og så må vi også være fleksible. Men vi dækker
først og fremmest egne arrangementer.
Jeg vil slutte med at takke dels klubberne for deres fine måde at behandle os på og dommerne for
deres måde at være og repræsentere dommerstanden på, og ikke mindst Hanne - for hun vidste ikke,
hvad hun gik ind til, da hun fik jobbet, men hun er til gengæld gået til sagen med et åbent sind. Både hun og jeg har lært en masse om hvervet som udkaldsleder. Tak også til Harry og Leif i dommerudvalget.

På udvalgets vegne
Jan Ipsen
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VETERANUDVALGSBERETNING

Denne sæson blev fra starten anderledes, idet Vagner – desværre men forståeligt efter mange års
arbejde i VETU-regi - valgte at trække sig fra formandsposten.
Stadig med Vagner i spidsen forsøgte vi at finde en afløser til formandsposten, men det lykkedes
ikke. Samtidig stod det klart, at vi meget gerne skulle være nogle flere aktive i udvalget til at hjælpe
med arbejdet. Det lykkedes at sammensætte et udvalg på fire personer, hvoraf Vagner hårdt presset
sagde ja til at tage endnu et år, men denne gang som menigt medlem sammen med Ellen Aagaard,
Carsten D. Nielsen og undertegnede, der formelt blev konstitueret forkvinde.
Udvalget har manøvreret sig igennem sæsonen ved at fordele arbejdsopgaverne mellem sig.
Vi har haft og skal have de sædvanlige arrangementer i sæsonen. Om dem kan jeg fortælle følgende:
Holdturneringen for Veteraner
Som der har været skrevet i de sidste års beretninger har holdturneringen været præget af aflysninger og svingende sportslig værdi. Det har vi uden held forsøgt at ændre på igennem årene blandt
andet ved at tilbyde en dispensationsmulighed for spillere ned til 35 år. I år tog vi så endnu et skridt
for at højne værdien af holdturneringen. Vi valgte at afvikle turneringen på færre dage ved at afvikle to holdkampe pr spilledag. Derved fik vi fire klubber samlet, der indbyrdes spillede mod hinanden, og hvor vi håbede det sociale islæt også bedre kunne finde plads.
I veteran-A puljen har vi 10 hold med.
I veteran B-puljen har vi samlet 12 hold og som noget nyt har vi en B-pulje med og en B-pulje uden
HS. Dette gjorde vi for at imødekomme ønsker fra nogle af klubberne om ikke at spille single.
Turneringen er ikke slut endnu og derfor heller ikke evalueret. Men det kan i skrivende stund konstateres, at der har været færre aflyste kampe og ”rygterne” vil vide, at spillerne er tilfredse med
turneringsformen.
Kredsmatch for Veteraner
Den 23. september 2006 var vi atter draget til Næsbyhallerne. Denne gang med 36 deltagere fordelt
på fire hold. Som vanlig var det meget vanskeligt at samle spillere i aldersgrupperne + 35 og + 40.
Vi var derfor nødt til at slå de to hold sammen, hvilket også gjaldt for de øvrige kredse. Til gengæld
var det forholdsvis uproblematisk at skaffe spillere til + 45, + 50 og +55. Dog må nævnes, at en stor
del af + 55 holdet enten var nær + 60 eller var + 60. Det giver eftertanke på, om vi næste sæson skal
prøve at stille med et + 60 hold.
Vi havde i bagklogskabens klare lys valgt at have reserver med, hvilket resulterede i, at vi kunne
låne spillere ud til de kredse, der havde problemer med at stille hold. Tak til alle spillere for jeres
opbakning til kredsmatchen og specielt tak til jer spillere, der lod jer ”låne ud”.
På grund af forskellig opfattelse landsdelene imellem om hvilken styrke, der skal være i kredsmatchen, var der megen forskel i spillestyrke.
Men kredsmatchen var en succes, - på trods af at vi ikke kunne hjemtage pokaler - og det er besluttet at gentage kredsmatchen næste sæson. Form og indhold vil blive drøftet på DBF-VETU´s sommermøde i juni 2007.
Jysk Veteranholdmatch
Med de sidste par års succes med at afvikle jysk veteranholdmatch, skal den naturligvis også afvikles i år. Det har desværre ikke været muligt at afvikle den som ønsket i efteråret på grund af manglende ledige weekender. Holdmatchen er derfor udskudt til foråret, hvor den vil blive afviklet
31.3.07. Randers Badmintonklub har endnu engang stillet sig til rådighed med at lægge hal til.
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Kredsmesterskaber for Veteraner
Vi har i år besluttet ikke at afholde mesterskabet. Det skyldes dels, at det var svært at finde en ledig
weekend til at afholde det i p.g.a. de mange arrangementer, der efterhånden er for veteraner såvel
nationalt som internationalt og dels, at vi de sidste par år har måttet aflyse på grund af manglende
tilmelding.
DM for veteranhold
DM for veteranhold var atter i 2006 tilbage på jyske hænder og igen stillede Randers Badminton
Klub op med klubfaciliteter. Desværre er der stadig som beskrevet i tidligere årsberetninger meget
lidt interesse fra jysk side i det arrangement. Vi bruger ikke nær midtjysk kvote på 2 pladser i samtlige alderskategorier + 35, +40,+45,+50 og +55.
I 2006 deltog blot Højbjerg, Randers og Viby badmintonklubber. Til gengæld tog alle tre klubber
medaljer med hjem. Højbjerg tog bronze i + 45, Viby tog bronze i + 35 og sølv i +45 og bedst gjorde Randers det med at tage guldmedaljen i + 50. Så alt i alt et flot resultat.
DM for klubhold afholdes i indeværende sæson den 14.- 15.april 2007 i Sakskøbing. Højbjerg og
Viby har meldt sig interesseret, men vi håber flere jyske hold vil melde sig. Der er plads til det.
Deltagelse i arrangementer i DBF-mesterskaber
Som i de foregående år deltager jyske veteraner også i DBF- arrangementer rundt om i Danmark og
i det store udland.
Flest deltagere har vi med ved DM for veteraner, som blev afholdt den 3. – 4.marts 2006 i Solrød og
sædvanen tro kom vi hjem med flere danske mestre og sølv og bronzevindere. Godt gået og til lykke til medaljevinderne.
I år afvikles DM individuelt 3. – 4.marts 2007 i Randers, hvor badmintonklubben endnu engang
lægger lokaler til.
Siden sidste beretning har der også været afviklet EM-individuelt. Det foregik i maj 2006 i Holland.
DBF-Midtjylland var repræsenteret med 7 spillere, som gjorde det godt, - uden dog at kunne tage
medaljer med hjem denne gang.
I efteråret 2006 var der landskamp og individuel turnering mellem flere nationer i Folkestone i England. De deltagende lande var: Holland, Sverige, Tyskland, England, Skotland og Danmark. Det var
2. gang dette arrangement løb af staben. Også her var DBF-Midtjylland repræsenteret med et par
spillere. Danmark blev nr.2 i landskampen. I den individuelle turnering fik vi desuden en guldmedalje med hjem til DBF-Midtjylland i +45 DD. Tillykke til den jyske spillerdel af DD.
DBF-Midtjylland vil også være repræsenteret med tre spillere i den kommende All England turnering i marts 2007. Held og lykke!
Som afslutning på de internationale veteranturneringer i 2007 afvikles VM i maj 2007. Desværre
foregår det atter i Østen, denne gang i Taiwan, hvilket afholder nogle spillere fra at deltage. Vi vil
således blot være repræsenteret fra MDBF-Midtjylland med få spillere, hvilket er trist set i relation
til, at vi plejer at have fat i medaljehøsten. Men vi ønsker de spillere, der drager af sted, al mulig
held og lykke, god tur og vi er sikre på, at I vil repræsentere DBF-Midtjylland godt!
Til næste år afholdes atter EM. Det vides endnu ikke hvor, men ”rygterne” løber på enten Tyskland
eller Spanien.
Perspektivering
Vi er i udvalget begyndt at kigge frem på sæson 2007 – 2008. Som en af de første opgaver er vi i
gang med at finde en ny formand for vores VETU.
Vi skal have fokus på at forbedre JM i forhold til deltagelse af flere spillere, så det igen bliver nødvendigt at afvikle turneringen over 2 dage og få flere af de deltagende spillere til at deltage i det
14

Årsmøde

2007

efterfølgende sociale samvær. I den forbindelse skal vi også arbejde på at få flere A-række spillere
til ikke blot at deltage men have lyst til at komme igen næste år.
Vi tænker, vi ikke får al vores information om veteranarrangementer udbredt i de enkelte klubber.
Materialet når ud til kontaktpersonerne men strander måske der, og når ikke ud til de enkelte veteranspillere. Vi bør drøfte, hvordan vi kan sikre en bedre kontakt til veteranspillerne.
En anden opgave for udvalget kunne være at få en stor international turnering til Jylland. Randers
har prøvet de to sidste år at etablere en sådan, men har desværre måtte aflyse p.g.a. for få tilmeldinger, - også fra de jyske veteraner. Det kunne være godt, hvis vi herovre kunne hjælpes ad med at
komme på landkortet over veteranturneringer.
Tilbud fra klubber, der vil lægge hal/ressourcer til og være medarrangør af DM-individuelt, Hold
DM og evt. internationale turneringer er meget velkomne, således at vi ikke altid trækker på Randers BK´s villighed. Vi vil derfor meget gerne i dialog med klubber, der kunne tænke sig at være
medarrangør.
Tak til Vejen og Silkeborg badmintonklubber, som har budt sig ind. Vi har jer med i tankerne, men
vil også meget gerne høre fra andre veteranklubber, der kunne afvikle veteranarrangementer.
Til orientering kan det anbefales at melde sig til ”Veteran-linket” under DBF’s hjemmeside- og
holde øje med siden, da DBF VETU jævnligt lægger nyheder ind. Du kan melde dig til et Veterannyhedsbrev pr. mail, - så får du automatisk nyhederne.
Til sidst vil jeg sige det øvrige udvalg, Ellen, Carsten og Vagner tak for godt og konstruktivt samarbejde i sæsonens løb. En speciel tak til Vagner for mange års engageret og inspirerende arbejde for
midtjyske veteraner. Vagner har udført et megastort stykke arbejde, og vi kommer til at savne ikke
blot en kompetent formand/udvalgsmedlem, men også en vidende erfaringsbank i veteranbadminton. Vagner har stor andel i den aktivitet, der i dag hersker i midtjysk veteranbadminton.

Vibeke Dahl
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2005 - 30. JUNI 2006
Regnskab
05/06
INDTÆGTER
Kontingent netto
Gebyr o. lign.
Renter
Annoncer årbog
Diverse
INDTÆGTER I ALT

366.902
4.600
21.060
1.000

Budget
05/06

Budget
06/07

Forslag
07/08

393.562

405.000 380.000
0
2.000
15.000 18.000
5.000
0
0
0
425.000 400.000

393.000

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder
Bøder trækning hold
Møder o. lign.
I ALT

-39.400
-22.200
-3.500
0
-65.100

-45.000
-7.000
-3.000
3.000
-52.000

-38.000
-10.000
0
3.000
-45.000

-39.000
-20.000
0
3.000
-56.000

JYLLANDSSERIEN SENIOR

-23.909

-25.000

-20.000

-23.000

SENIOR IALT

-89.909

-77.000

-65.000

-79.000

UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningssamlinger
JM for kredshold
DMU
Møder o. lign.
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U 11 + U 13
Fællesrejser
Træningssamlinger fælles jysk
Danish Junior Cup
UNGDOM I ALT

3.419
-63.834
16.747
6.662
1.538
8.551
-35.549
-5.945
17.260
41.026
7.979
36.019
33.873

-30.000
-56.500
0
5.000
3.000
10.000
0
-2.000
10.000
25.000
0
25.000
-10.500

-25.000
-65.000
20.000
3.000
0
17.000
-25.000
-5.000
10.000
20.000
0
25.000
-25.000

0
-55.000
19.000
13.000
0
6.000
-42.000
-5.000
22.000
50.000
3.000
27.000
38.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT

-14.100
500
0
0
3.601
8.660
1.372
33

-8.000
0
0
1.500
3.000
9.000
0
7.500

-8.000
2.000
2.000
0
3.000
10.000
0
7.000

-8.000
2.000
0
2.000
3.000
10.000
2.000
11.000
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Regnskab Budget
05/06
05/06
16.076 20.000
16.248 19.000
2.166 12.000
1.704 12.000
4.316 10.000
4.237
2.000
44.747 75.000

INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 - T1
Børnetræner 2 - T2
Klubtræner 1 - T3
Klubtræner 2 - T4
Hjælpetræner
Møder o. lign.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT

Budget
06/07
25.000
17.000
11.000
6.000
14.000
2.000
75.000

Forslag
07/08
20.000
17.000
11.000
6.000
9.000
2.000
65.000

DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Møder o. lign.
DOMMERUDVALG I ALT

5.948
367
10.858
17.173

3.000
9.000
3.000
15.000

5.000
7.000
5.000
17.000

8.000
7.000
7.000
22.000

BREDDEKONSULENT
Møder o. lign.
Kontorartikler
Aktiviteter
EDB
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

9.972
2.618
13.885
1.478
59.000
86.953

0
0
0
0
0
60.000

10.000
0
10.000
0
60.000
80.000

5.000
0
15.000
0
60.000
80.000

21.995 20.000 20.000
0
3.000
0
7.273
7.000
6.000
16.155
6.000 10.000
2.750 15.000 10.000
0 -10.000
0
0
2.000
2.000
3.447 10.000
7.000
180.000 180.000 180.000
-54.200 -35.000 -35.000
26.041 20.000 20.000
26.361 20.000 22.000
896
5.000
0
859
4.000
5.000
0 15.000 15.000
2.252
5.000 11.000
8.415 15.000 15.000
8.022
0 10.000
907
5.000
5.000
251.173 287.000 303.000

24.000
0
8.000
21.000
3.000
0
0
3.000
180.000
-50.000
0
25.000
0
2.000
15.000
8.000
0
10.000
5.000
254.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
FU-møder
Telefon – bestyrelse
Telefon/EDB kontor
Porto – kontor
”salg” porto
Porto – bestyrelse
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Leasing kopimaksine
Årsmøder
Inventar
Gaver
Seminar
Diverse møder
EDB Bestyrelse
Sociale arrangementer mm
Diverse
ADMINISTRATION IALT
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Regnskab Budget
05/06
05/06
ÅRBOG
Trykning
PROJEKTER
Senior
Talenttræning - elite
Klubtrænerbesøg
Udsendelse - bredde
Dommerudvikling
Udvikling USU
Senior eliteudvikling
Lederrekruttering
PROJEKTER I ALT

0

23.000

2.000

10.000

Budget Forslag
06/07
07/08
0

0

871
10.000

65.000
40.000

1.043
3.914

Møder fælles jyske

15.000
35.000

30.000

105.000

10.000

5.000

354.919 425.000 432.000

501.000

6.062 10.000

UDGIFTER I ALT
RESULTAT

38.643
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STATUS pr. 30. JUNI 2006

Aktiver
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Giro
Danske Bank
Investeringsbeviser 54 stk
LIKVIDER I ALT

0,00
0,00
976.169,10
32,55
1.702,26
25.394,57
1.003.298,48

Tilgodehavender
Debitorer
Tilgodehavender i øvrigt
Forudbetalt leasing

5.211,60
0,00
18.000,00
23.211,60

Beholdninger
Bolde
Tøj

212,50
1.325,00
1.537,50

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

141.097,89

AKTIVER I ALT

1.169.145,47

Passiver
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag mv

0,00
29.446,30
6.058,00
1.197,00
36.701,30

Fond
Formue

141.097,89

PASSIVER I ALT

177.799,19

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2005
Overskud 2005/2006
Formue pr 30. juni 2006

952.701,58
38.644,70
991.346,28

BALANCE

1.169.145,47
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FORSLAG
FORSLAG 1
DBF-Midtjyllands love § 5 stk. b
FORSLAGSSTILLER Bestyrelsen
For at følge DBF – så udmeldelse følger sæsonen
BEGRUNDELSE
Nuværende tekst
b) Udmeldelse og slettelse på grund af restance:
Klubbers udmeldelse af kredsen skal ske skriftligt i anbefalet brev, som sendes til kredsens
postadresse med mindst 3 måneders varsel forud
for 1. januar. Kontingentet for det kalenderår,
hvori udmeldelsen sker, skal betales fuldt ud,
ligesom andre økonomiske mellemværender
mellem det udtrædende medlem og kredsen skal
være afviklet, inden udmeldelsen er gyldig.

Ny tekst
b) Udmeldelse og slettelse på grund af restance:
Klubbers udmeldelse af kredsen skal ske skriftligt til kredsens postadresse med mindst 3
måneders varsel forud for regnskabsårets
afslutning (30. juni). Kontingentet for den
sæson (1. juli-30. juni), hvori udmeldelsen
sker, skal betales fuldt ud, ligesom andre økonomiske mellemværender mellem det udtrædende medlem og kredsen skal være afviklet,
inden udmeldelsen er gyldig.
Hvis udmeldelsen sker efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende sæson.
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